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Referat af bestyrelsesmøde 
onsdag den 9. juni 2020, kl. 18:00  

(3/2020) 
 
 
 
 
afholdt i bestyrelseslokalet Heimdalsvej 25, 3600 Fr.sund med følgende deltagere 
 
Formand    Pia Ryborg  21, st.   
Best.medlem u. funktionstitel  Torben Christiansen 13, 1., tv.  
Best.medlem u. funktionstitel  Mette Bøgel  27, st. 
Best.medlem u. funktionstitel  Betina Frost Skovgaard 49, 1., tv. 
 
 
 
1 + 2.  
Pia bød velkommen, dagsordenen godkendtes og Mette valgtes til referent. 
 
 
3.  
Orientering fra formanden.  
 

• Uvedkommende ”gæster” ses fortsat at tage sig selv til rette i forbindelse med 
uretmæssig brug af vor storskraldordning, hvorfor bestyrelsen nok engang må opfordre 
til, at enhver beboer husker at låse efter sig, når pladsen forlades. 

 
• Diverse ting og sager – herunder skrald/skraldeposer – ses fortsat henstillet på 

etagerne samt under trappen i nogle opgange.  
Det er til gene for rengøringspersonalet ved den ugentlige rengøring, og navnlig 
henstilling af skraldeposer er til daglige lugtgener for beboerne i de opgange, hvor 
denne adfærd har vundet indpas. Endelig – og vigtigst – er det, at henstillede effekter 

uanset type og art kan forsinke/forhindre redning ved brand og/eller ulykke, hvorfor der 
ikke må og ikke skal henstilles ting og sager – hverken til brug eller pynt - eller skidt & 
skrald i opgangene. Ikke under trapper, ikke på reposer og ej heller på etagerne ved 
indgangspartiet til boligerne.  
 

• Bestyrelsen erindrer venligt om vigtigheden af, at enhver beboer drager omsorg for at 
tegne egen indbo- og ansvarsforsikring inkl. glas- og kummedækning, således at 
enhver beboer er sikret om uheld måtte opstå. 

 
• Bestyrelsen erindrer venligt om, at opbevarede effekter i cykel- og barnevognsrum ikke 

tager overhånd, og at der udvises hensyn til andre beboeres behov for også at kunne 
benytte den begrænsede plads, der er til rådighed. 

 



4. 
Fibernet – pågår med bistand hos uvildig professionel rådgiver. 
Affaldssortering – svar afventes. 
Låse til elskabe - monteres. 
Carporte – afsluttet.  
I forbindelse med montering af lamper viste der sig råd i flere af de bærende bjælker, hvorfor 
disse er blevet udskiftet.  
Meldingen fra politiet er, at det nu monterede lys har lettet politiarbejdet i vort område 
betragteligt. 
 
 
5. 
Årshjulet – grønne områder.  
Michael og Johnny har som vanligt helt og flot styr på ”det grønne” – også. 
 
 
6.  
Legepladsudvalg – svar afventes vedrørende møde med Jesper. 
Med baggrund i Covid-19 restriktionerne pr. 11. marts d.å. er det fundet uforsvarligt at 
indkalde til samlinger af flere beboere. Der arbejdes med alternativ plan-b løsning, hvori første 
skridt er møde med Jesper i administrationen. 
 
 
7.  
Eventuelt – intet behandlet under dette punkt. 
 
 
8. 
Næste bestyrelsesmøde finder sted den 25. august d.å. kl. 17:00 i bestyrelsens lokale 
Heimdalsvej 25, 3600 Frederikssund. 
 
 
 
 
 
 
 

På vegne bestyrelsen for afd. 9 
Formand Pia Ryborg 

 
 
 


